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Queda na produção de leite 
no Estado encarece produto

Plano Diretor que define as ciclovias em 
Porto Alegre vai passar por atualização

Litro acima de R$ 5,00 no varejo reflete redução de rebanho e oferta menor à indústria láctea p. 10

Porto Alegre, quinta-feira, 23 de junho de 2022

NEGÓCIOS

Livraria 
Bamboletras vai 
se instalar em 
antiga igreja de 
Porto Alegre

IMPOSTOS p. 5

Governadores 
vão ao STF contra 
mudança no ICMS 
dos combustíveis

CADERNO GERAÇÃOE 

Empresas buscam 
colaboradores 
com habilidades 
comportamentais

MERCADO DIGITAL

Escassez de 
semicondutores 
deve prosseguir 
até 2023, projeta 
consultoria
Mais da metade (56%) dos 
executivos líderes globais 
do setor de semicondutores 
acreditam que a escassez 
de chips persistirá até 2023. 
A conclusão é da 17ª edição 
anual da pesquisa “Perspec-
tivas do setor global de se-
micondutores”, realizada por 
KPMG e Global Semiconduc-
tor Alliance (GSA). p. 9

INVESTIGAÇÃO

Ex-ministro 
da Educação 
é preso em 
operação da PF
A Polícia Federal (PF) pren-
deu, na manhã de ontem, o 
ex-ministro da Educação Mil-
ton Ribeiro e pastores suspei-
tos de montar um gabinete 
paralelo para liberação de 
verbas dentro do MEC. As 
prisões ocorreram no âmbi-
to da operação Acesso Pago, 
que investiga influência e 
corrupção para a liberação 
de recursos do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). p. 18

Estabelecimento que opera na 
galeria Nova Olaria, no bairro 
Cidade Baixa, vai deixar o local 
em função de obras de reformu-
lação no centro comercial. E irá 
funcionar, a partir de julho, den-
tro de antiga igreja apostólica, 
na avenida Venâncio Aires. p. 8

Nº 21 - Ano 90

Projeto é de 2009 e terá revisão; capital gaúcha tem 68,5 quilômetros de vias para ciclistas e deve ampliar a malha nos próximos anos p. 19

ANDRESSA PUFAL/JC

Proprietário Milton Ribeiro posa em frente ao novo endereço

 LUIZA PRADO/JC

Dólar
Comercial .........................5,1761/ 5,1771
Banco Central ...................5,1503/ 5,1509
Turismo ............................5,2800/ 5,3750

Euro
Comercial .........................5,4700/ 5,4720
Banco Central ...................5,4490/ 5,4507
Turismo ........................... 5,5600/  5,6650

No mês No ano Em 12 meses
-10,62% -5,06% -22,71%

B3
Volume: R$ 23,752 bi   
Ainda nos menores níveis 
desde de novembro de 2020, 
o Ibovespa fechou em queda 
nesta quarta, aos 99.522,32 
pontos. Marcado por instabi-
lidade, o dólar se firmou em 
alta na reta final do pregão.

-0,16%

Indicadores
22 de junho de 2022


